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Introdução

Em 2006 embarcámos numa viagem para nos tornarmos api‑
cultores urbanos. Tínhamos ouvido que as abelhas estavam em 
perigo no campo, onde os seus habitats estavam a ser destruí‑
dos, mas as vilas e as cidades podiam providenciar um refúgio. 
Quisemos oferecer uma casa às abelhas no coberto vegetal do 
jardim do prédio onde vivíamos naquela época, na parte ocidental 
de Londres.

Nessa fase, tudo o que sabíamos acerca de abelhas era que 
precisavam de ser salvas e que produziam mel. Tínhamos muito 
que aprender. Fizemos um curso de iniciação com a Associação 
de Apicultores de Londres e, para nosso espanto, descobrimos 
que as abelhas podem ter muitas formas e tamanhos: nem todas 
são redondas, roliças e listradas como o abelhão que víramos 
no nosso jardim. As abelhas que são mantidas em colmeias 
são esguias e têm aspeto de vespas. Ainda mais surpreendente, 
aprendemos que essas que residem em colmeias são das poucas 
que produzem mel. Intrigados, inscrevemo ‑nos para receber 
uma colónia de iniciação de abelhas melíferas no início do verão. 
Comprámos uma colmeia e todo o equipamento, incluindo dois 
fatos de apicultor, e aguardámos ansiosamente. Finalmente, 
recebemos o telefonema para irmos buscar as nossas abelhas.

Esse dia em junho desencadeou uma paixão. Ficámos absorvi‑
dos nas idas e vindas das abelhas, nas suas fascinantes estruturas 
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sociais — a abelha ‑rainha, as suas obreiras do sexo feminino 
e os zângãos do sexo masculino a viverem juntos na colmeia, 
com as suas tarefas rigorosamente demarcadas para maximi‑
zar a eficiência da colónia — e na sua comunicação através do 
cheiro e da dança.

As abelhas melíferas tornaram ‑se num catalisador, abrindo os 
nossos olhos para o funcionamento da natureza, permitindo‑nos 
ver como a mais pequena flutuação na temperatura, humidade 
ou disponibilidade de flores podia provocar alterações no com‑
portamento de insetos com os quais coevoluíram durante cem 
milhões de anos. Além disso, deram ‑nos a conhecer a incrível 
variedade de abelhas no planeta. Sabemos agora que existem 
cerca de 25 mil espécies conhecidas de abelhas em todo o mundo, 
a maioria das quais vive de forma solitária e não produz mel. 
Começámos a familiarizar ‑nos com algumas destas abelhas 
incríveis e que muitas vezes passam despercebidas em fendas 
e recantos. Elas não correspondem à ideia que a maioria de nós 
tem de uma abelha boa. Mas, assim que começámos a conhe‑
cer estas criaturas que nos são menos familiares, com as suas 
marcas identificativas e idiossincrasias comportamentais, elas 
revelaram ‑se também bastante sedutoras.

Muitas das abelhas que irá conhecer neste livro têm uma 
disposição solitária, fazendo ninhos sozinhas, embora frequen‑
temente ao lado umas das outras. Estas abelhas selvagens e 
solitárias são polinizadores fundamentais. Em conjunto com 
as poucas espécies sociais, elas polinizam um em cada três 
bocados de comida que levamos à boca, além de nutrirem aves 
e animais na complexa cadeia alimentar que mantém os delica‑
damente equilibrados ecossistemas da natureza e que faz parte 
da admirável biodiversidade da Terra.

Este livro também mergulha na relação especial das abelhas 
com o Homo sapiens. As abelhas fornecem alimento, doçura, 
luz de velas e medicamentos desde que a humanidade começou  
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a recolher mel, há 20 mil anos. Agora estão a dar ‑nos um sinal, 
como o canário na mina de carvão, de que o futuro delas está 
ameaçado e com ele a vida na Terra tal como a conhecemos.

Iremos analisar as razões para o declínio das abelhas, da perda 
de habitat aos pesticidas e às alterações climáticas, incluindo 
os culpados pela grandemente divulgada síndrome do colapso 
das colónias. Mas também iremos focar ‑nos numa nota mais 
otimista, olhando para várias medidas que agricultores e empre‑
sas — e o leitor — podem tomar para ajudar a inverter a sorte 
delas. Algum progresso já está a ser feito: alguns pesticidas já 
foram banidos nalgumas partes do mundo e existem projetos 
para restaurar habitats propícios às abelhas e até para reintro‑
duzir abelhas selvagens.

Mas não podemos salvar o que não amamos, e não podemos 
amar o que não conhecemos. Assim, esperamos que, acima de 
tudo, este livro ajude a que as pessoas se apaixonem pelas abe‑
lhas à sua volta. Porventura, se conseguirmos atribuir nomes 
e rostos às há muito ignoradas, mas singularmente sedutoras, 
abelhas solitárias, com as suas patas peludas, tufos ruivos e 
engenhosas técnicas de construção de lares, então teremos uma 
melhor hipótese de salvar a polinizadora principal da natureza 
— e, pelo caminho, a nós próprios.
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CAPÍTULO 1

Abelhas e Natureza

• De onde vêm as abelhas? •

Quando vemos uma abelha a visitar uma flor estamos a obser‑
var um ato da natureza que se tem vindo a desenrolar em 
todo o planeta há mais de cem milhões de anos. Nessa época,  
os continentes ainda estavam a formar ‑se; a Índia ainda não tinha 
colidido com a Ásia e criado os Himalaias; o evento da extinção 
do Cretáceo‑Paleogeno (K ‑Pg) e a perda dos dinossauros ainda 
iria ocorrer; as aves e os mamíferos começavam a surgir e os 
humanos não eram sequer um pontinho no horizonte.

Não é possível descrever na perfeição eventos que se desen‑
rolaram ao longo de milhares de milénios, mas os registos 
fósseis proporcionam uma imagem do passado que pode ser 
reconstruída e que nos dá pistas acerca de quando, porquê  
e como as abelhas começaram a existir.

A história começa com as primeiras plantas com flor. A repro‑
dução sexuada não é fácil se estivermos enraizados num local 
e o nosso parceiro estiver a uma certa distância. As plantas,  
ao contrário dos animais, não têm a capacidade de vaguear em 
busca de parceiros adequados, de modo que precisam da ajuda 
de um intermediário para reunir os dois sexos.
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Parece que há cerca de 150 milhões de anos a vida vegetal 
do planeta começou a ter relações com a ajuda do vento. Neste 
método de polinização, o vento transporta a uma certa distância 
um grão de pólen da parte masculina de uma flor (o estame) 
para o juntar com a parte feminina de outra (o estigma). Este 
método de espalhar os genes é algo incerto e exige a produção 
de uma enorme quantidade de pólen, a maior parte do qual 
falhará o seu alvo. Atualmente, apenas cerca de 20 por cento das 
espécies de plantas, como os cereais e as ervas, ainda dependem 
do vento para a polinização.

Mas a natureza logo concebeu uma maneira mais eficiente 
para as plantas terem sexo, que implica que um animal ou 
inseto transporte o pólen. Através deste método — polinização 
biótica —, o inseto que toca na cabeça da flor capta o pólen  

Partes das flores

Filete

Antera  
(contém saco de pólen)

Estigma

Estilete

Pétala

Ovário

Óvulo

Recetáculo

Néctar

Saco de pólen

Estame
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e transporta ‑o para outra cabeça de flor, onde o pólen toca no 
estigma e fertiliza a planta. Este método de fertilização assistida 
por animais é muito mais eficaz e o seu desenvolvimento foi 
responsável pela proliferação de plantas com flores maravilho‑
samente coloridas e aromáticas.

Os serviços dos insetos revelaram ‑se tão úteis que as plantas 
começaram a competir pela atenção deles. Elas começaram a 
oferecer ‑lhes um doce, um presente açucarado chamado néc‑
tar, como recompensa pela ajuda deles. Para publicitarem as 
suas mercadorias, as flores começaram a produzir uma grande 
variedade de perfumes intensos que flutuavam pelo ar. Os inse‑
tos captavam o aroma irresistível e seguiam ‑no até às flores.  
As flores também desenvolveram pétalas coloridas como sinali‑
zação para os polinizadores; algumas até desenvolveram padrões 
para guiar o inseto diretamente até ao centro da flor onde se 
encontra o néctar, da mesma maneira que os segmentos de um 
alvo de setas apontam para a muche.

• O que é uma abelha? •

Muitos insetos, incluindo borboletas, traças e escaravelhos, 
pequenas aves como o beija ‑flor e alguns mamíferos, incluindo 
os morcegos frugívoros, bebem néctar para alimentar o voo e 
roçam ‑se no pólen enquanto estão a desfrutar a bebida ener‑
gética. Mas o trabalho de polinização das abelhas é geralmente 
muito melhor. Porquê? Porque elas evoluíram para se torna‑
rem totalmente dependentes das plantas com flores para se 
alimentarem.

As abelhas são membros da ordem conhecida como 
Hymenoptera dos insetos. O nome provém das palavras gre‑
gas hymen, que significa membrana, e ptera, asas. Esta ordem 

miolo_A Abelha Boa_v9_AF.indd   11 04/06/20   11:45



• A ABELHA BOA•

• 12 •

inclui as formigas e as vespas a partir das quais as abelhas 
evoluíram. Se as vespas obtêm proteínas para os seus juvenis 
alimentando ‑os com carne fresca e carniça, as abelhas, por seu 
lado, tornaram ‑se vegetarianas e desenvolveram uma apetên‑
cia por pólen — uma parte essencial do sistema reprodutor 
de uma planta com flor. Tal como uma lagarta se transforma 
numa borboleta depois de tecer um casulo de seda, dos ovos das 
abelhas eclodem larvas, que depois se transformam em pupas e 
finalmente sofrem uma metamorfose para se tornarem abelhas 
adultas. Mas as larvas não são capazes de se transformarem 
em adultos saudáveis sem se alimentarem de pólen rico em 
proteínas, pelo que as abelhas desenvolveram maneiras de 
colher o pólen para elas próprias, a par de espalhá ‑lo em prol 
das plantas com uma precisão incrível.

O poeta Kahlil Gibran (1883–1931) descreveu lindamente a 
relação simbiótica entre a abelha e a flor que garante a sobre‑
vivência de ambas: «Para a abelha, uma flor é a fonte de vida 
e para a flor a abelha é uma mensageira do amor.» As abelhas 
são o Eros privativo das plantas com flor. Será de admirar que 
o deus do amor seja retratado com asas?

Umas surpreendentes 25 mil espécies de abelhas evoluíram 
para polinizar plantas com flor. Para colocar este número em 
perspetiva, existem cerca de 10 mil espécies de aves e aproxi‑
madamente 5400 mamíferos diferentes. Muitas destas espécies 
não se encaixam na imagem popular de uma abelha. Algumas  
são grandes e roliças, outras pequenas e magrinhas. Algumas são 
listradas e outras são brilhantes, metalizadas e coloridas. Alguns 
de nós erradamente acreditam que todas as abelhas produzem 
mel e ferram. Mas apenas um género, ou grupo, faz as duas 
coisas: a Apis, a abelha melífera. Muitas abelhas podem ferrar, 
mas são poucas as que mordem, ou que, ao invés, pulverizam 
os seus predadores com ácido. Há abelhas com vidas curtas e 
outras que vivem durante anos. Algumas poucas vivem juntas 
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em colónias de até cem mil indivíduos, mas a maioria nidifica 
sozinha. Há abelhas que lambem o suor humano; abelhas com 
línguas curtas e com línguas compridas; abelhas que nidificam 
no solo, em árvores ou em caules ocos de plantas; e abelhas 
que desistiram de fazer o próprio ninho e que em vez disso se 
apoderam dos ninhos de outras. Mas onde quer que existam 
plantas com flores, dos cimos de montanhas varridas pelo vento 
às selvas húmidas e aos desertos áridos, bem como aos nossos 
jardins e quintais, existirão abelhas para polinizá ‑las. É a elas, 
às abelhas, que devemos a beleza estética e o aroma celestial 
do mundo florido.

• O conjunto de ferramentas da abelha •

Embora muitas das 25 mil espécies não produzam mel e rara‑
mente ferrem, todas partilham caraterísticas comuns que fazem 
com que a abelha seja o polinizador ‑mor da natureza.

Tal como todos os insetos, as abelhas têm cabeça, tórax e abdó‑
men. Mas o que as distingue é o seu corpo peludo, coberto de fila‑
mentos emplumados e ramificados. As abelhas desenvolveram 
as suas coberturas peludas para recolher o pólen pulverulento 
das anteras das flores (a ponta do estame, a parte masculina da 
flor). Os pelos, além de terem a forma ideal para desempenhar 
esta tarefa, estão carregados eletricamente. A carga positiva do 
pelo atrai a carga ligeiramente negativa do pólen, de modo a que 
ele salte da antera para a abelha quando ela está entretida a ins‑
pecionar a cabeça da flor à procura de comida. O resto do corpo 
também se adaptou estruturalmente ao trabalho de polinização, 
dotando ‑o com um amplo conjunto de ferramentas para criar 
uma existência com base no mundo floral, de melhor maneira 
do que qualquer outro animal.
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Na sua cabeça a abelha tem cinco olhos, mais uma vez tal 
como a maioria dos insetos: três olhos simples no topo da 
cabeça, que detetam alterações na luz e que lhe dizem qual é 
o lado de cima, para que não voe de cabeça para baixo, e dois 
grandes olhos compostos de lado, que lhe proporcionam cam‑
pos de visão sobrepostos para poder determinar a profundidade 
e a distância. Estes grandes olhos têm cerca de 5000 lentes 
minúsculas que permitem que detetem à distância guias de 
néctar nas pétalas e vejam luz polarizada, de modo a poderem 
orientar ‑se pelo sol, mesmo em dias nublados. As abelhas não 
detetam movimentos lentos e percecionam um espetro de cores 
ligeiramente diferente do dos humanos — mais inclinado para 
o ultravioleta e mais sensível a amarelos e azuis. Isto significa 
que flores que a nós podem parecer simples às abelhas podem 

Cabeça da abelha

Olho composto

Mandíbula

Probóscide

Antena

Olho simples
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surgir como uma gama deslumbrante de amarelos e violetas 
com guias de néctar ultravioletas. Elas podem até detetar uma 
ligeira alteração de cor na flor quando esta está sem néctar, 
uma indicação para a abelha visitar outra flor em busca de  
comida.

As antenas das abelhas evoluíram de modo a captarem o 
aroma de uma flor cem vezes melhor do que nós. Os seus senti‑
dos olfativos apurados conseguem detetar uma gama complexa 
de perfumes a favor do vento, a uma grande distância da planta, 
e elas voarão ao longo das vias aromatizadas para encontrar os 
seus tesouros.

Dado o seu sentido de olfato apurado, não surpreende que 
as feromonas desempenhem um papel importante na vida 
das abelhas. Elas podem usar estes sinais químicos especiais, 
segregados pelas glândulas, para localizar os seus ninhos, 
reconhecer os seus parentes e atrair parceiros. As feromo‑
nas estranhas alertam ‑nas para a presença de intrusos. Uma 
investigação recente revela que algumas abelhas até têm fero‑
monas que fazem com que as suas patas cheirem mal, para 
que se lembrem das plantas que já visitaram. Pensa ‑se que a 
feromona poderá indicar a outras para passarem ao lado da 
flor, pois enquanto o cheiro da primeira abelha que visitou a 
flor perdurar isso significa que os nectários (as glândulas onde 
armazena o néctar) dela estão vazios. Quando a feromona se 
tiver dissipado, a flor terá tido tempo para se reabastecer para 
o próximo visitante.

Dado que os nectários muitas vezes estão escondidos no 
centro da planta, as abelhas desenvolveram uma peça bucal 
especial parecida com uma palhinha, chamada probóscide, que 
lhes permite sondar bem dentro da flor e sugar o líquido.

O comprimento do probóscide depende das flores que elas, 
na sua evolução, consumiram e polinizaram. Certas flores têm 
pétalas profundas tubulares ou em forma de sino, para as quais 
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é necessária uma língua comprida, enquanto outras têm pétalas 
planas e abertas, que funcionam como plataforma de aterragem 
para as abelhas e proporcionam uma bebida mais acessível.

Em vez de dentes, as abelhas têm duas mandíbulas podero‑
sas que atuam como alicates para segurar, morder e manipular 
materiais diversos para construírem os seus ninhos.

O tórax da abelha é o motor que alimenta os seus músculos de 
voo. As abelhas têm dois pares de asas que podem entrelaçar ‑se 
e dobrar ‑se juntos para lhes permitir passar por espaços aper‑
tados. Durante o voo, as asas batem a uns espantosos 200 ou 
mais batimentos por segundo. Algumas abelhas desenvolve‑
ram músculos particularmente fortes para transportar cargas 
pesadas de néctar e pólen — mais de metade do peso corporal 
delas — durante longas distâncias.

As seis patas da abelha têm ganchos para se pendurarem 
nas bordas das pétalas e discos almofadados que lhes permi‑
tem andar de cabeça para baixo. As patas anteriores podem ser 
usadas para limpar as suas sensíveis antenas. Em determinadas 
espécies, as patas posteriores contêm cestos especiais para 
transportar pólen. As patas medianas podem, por sua vez, 
ajudar a varrer o pólen para dentro de cada cesto, ou corbícula. 
Outras espécies de abelhas têm pelos densos na face inferior 
do seu abdómen, num tufo chamado escopa, que prendem e 
transportam pólen.

O abdómen da abelha é a parte mole onde se localizam os 
intestinos. Se ela for uma abelha melífera obreira também terá 
um estômago especial, chamado vesícula melífera (ou papo), 
onde o néctar inicia o processo de se transformar em mel.  
Na extremidade do abdómen de uma fêmea encontra ‑se o ferrão. 
Ela usá ‑lo ‑á para defender o ninho e a si própria. É um equívoco 
comum achar ‑se que todas as abelhas morrem quando ferram. 
Apenas uma espécie, a abelha ‑do ‑mel, tem um ferrão farpado, 
como um anzol de pesca, que fica alojado na pele do agressor 
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Ferrões

Ferrão de abelha ‑do ‑mel          Ferrão de abelhão

Saco de pólen da abelha melífera

Saco de pólen
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e que rasga completamente o corpo da abelha quando ela se 
afasta. As fêmeas de outras espécies possuem um ferrão em 
forma de agulha que podem retrair e voltar a usar.

Em geral, se não forem incomodadas, as abelhas são insetos 
dóceis. Algumas poucas espécies não têm ferrão, mas desenvol‑
veram mandíbulas fortes e poderosas para morder os intrusos 
que encontram nos seus ninhos e algumas também podem 
expelir ácido. As abelhas macho não podem ferrar, pois têm 
um órgão sexual no lugar do ferrão. O acasalamento é o único 
propósito da existência dos machos, e assim que passam os seus 
genes já não têm funções a desempenhar e não viverão muito 
mais. Devido a isto, a maioria das abelhas que verá à procura 
de alimento nas flores são fêmeas.

Abelha melífera obreira

Asa anterior

Asa posterior

Corbícula

AbdómenTóraxCabeça

Lábio superior  
(labro)

Mandíbula

Probóscide

Olho simples

Antena

Olho composto

Ferrão
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Surpreendentemente, as mães abelhas podem decidir se o  
ovo que põem origina um macho ou uma fêmea. Quando o ovo é 
posto, ela decide se libertará ou não esperma da sua espermateca 
(o recetáculo onde ela armazena esperma depois de acasalar).  
Os óvulos fertilizados originam fêmeas e os não fertilizados 
originam machos. A este sistema chama ‑se haplodiploidia: as 
abelhas machos são haploides, possuindo material genético 
apenas da sua mãe, ao passo que as fêmeas são diploides, pos‑
suindo material genético tanto do pai como da mãe.

Carl Lineu, pai da taxonomia moderna, teve a ideia, no 
século xviii, de classificar todos os organismos atribuindo ‑lhes 
um género e um epíteto específico. A primeira abelha que ele 
descreveu foi a abelha ‑do ‑mel, Apis mellifera, do género Apis 
e com o epíteto específico mellifera (grego para portadora de 
mel), mas atualmente este é o nome científico usado para uma 
espécie particular de abelhas melíferas que surgiu na Europa, 
a abelha ‑do ‑mel ‑ocidental (ou abelha ‑europeia).

Desde aquele primeiro nome científico de abelha, sempre que 
se regista uma nova espécie de abelha é ‑lhe atribuído um nome 
oficial de género e um epíteto específico em latim ou em grego. 
Estes nomes ajudam a evitar confusões, visto que os nomes 
comuns para a mesma abelha frequentemente variam de país 
para país. Cada género, como Apis e Bombus — os abelhões — 
também foi incluído numa de sete famílias principais de abelhas 
de acordo com as suas caraterísticas ou comportamento. Todas 
as diferentes espécies de abelhas e abelhões pertencem à família 
Apidae, a par das abelhas das flores (Anthophora) e das abelhas 
carpinteiras (Xylocopa). Todas transportam pólen em cestos nas 
patas posteriores, conhecidos como corbículas.
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Pequeno e grande

A maior abelha do mundo é a Megachile pluto,  

ou abelha ‑gigante ‑de ‑Wallace, batizada em homena‑

gem ao naturalista vitoriano Alfred Russel Wallace,  

que foi o primeiro a registá ‑la. Ela mede 4 centímetros 

de comprimento com uma gigantesca envergadura de  

6,3 centímetros e tem mandíbulas iguais às de uma 

vaca‑loura (um tipo de escaravelho). Não era avis‑

tada há 38 anos e pensava ‑se que estaria extinta até 

à sua redescoberta em 2019 numa ilha indonésia, 

a nidificar dentro de uma termiteira arbórea ativa.  

Em contraste, as abelhas mais pequenas medem 

menos de dois milímetros de comprimento e per‑

tencem ao grupo Euryglossina (Quasihesma), nativo 

da Austrália.

Euryglossina Abelha ‑gigante ‑de ‑Wallace

40 mm

2 mm
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